
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quinze 

horas, na Sala de Reuniões da Diretoria de Saúde do IPERGS, situada no 7º 

andar do prédio nº 1945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre - 

RS, realizou-se esta reunião, contando com a presença do Diretor de Saúde do 

IPERGS, Sr. Alexandre Guimarães Escobar, e demais representantes das 

entidades médicas, citados ao final do documento. 

Ao iniciar a reunião, o Diretor Alexandre Escobar agradeceu a retomada 

de diálogo com as entidades médicas, oportunizando a elaboração conjunta de 

um novo modelo de remuneração ao IPE Saúde. Ele comentou acerca do 

Termo de Cooperação Técnica nº 002/2013, firmado entre a Secretaria da 

Fazenda do Rio Grande do Sul – SEFAZ/RS e o Instituto de Previdência do 

Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, o qual possibilitou a geração de 

preços de referência de medicamentos, materiais hospitalares, órteses e 

próteses, com base nas informações obtidas junto ao Sistema de Nota Fiscal 

Eletrônica – NF-e e nos critérios de cálculo do Preço de Referência de 

Medicamentos definidos na Portaria nº 122/20142 expedida pela SEFAZ/RS. 

Em atenção ao referido Termo de Cooperação, foi desenvolvido sob a 

Coordenação da Divisão de Estudos Econômicos e Fiscais e Qualidade do 

Gasto – DEQG, ainda em 2014, o Projeto de Precificação de Insumos do IPE-

Saúde (PRM), registrado no SISPLAN sob o número 1.630, sendo que no mês 

setembro de 2015, conforme expediente administrativo nº 082.056-14.00/15-1, 

restou elaborada e apresentada ao IPERGS a primeira edição da Tabela de 

Medicamentos Precificados. 

Dando seguimento aos trabalhos e atendendo a solicitações do Instituto, 

o Projeto de Precificação de Insumos revelou a existência de sobrecusto em 

medicamentos, dietas e alguns materiais nas tabelas atualmente praticadas. 

Tal circunstância pode ser encarada como uma grande oportunidade de 

readequação dos custos do IPE-Saúde mediante realocação orçamentária dos 

valores do sobrecusto no próprio sistema. Neste caso, por exemplo, poderia 

ser corrigida a remuneração dos produtos e serviços de saúde que, 

eventualmente, estejam com preços defasados (subpreço), e ampliadas as 



coberturas assistenciais com o mesmo nível de recursos orçamentários e 

financeiros gastos atualmente.  

Registre-se que no mês de setembro de 2016 o Governador do Estado, 

Sr. José Ivo Sartori, nomeou Grupo de Trabalho (GT) para construção de novo 

modelo de remuneração aos prestadores dos serviços de saúde credenciados 

no IPE-Saúde. As avaliações iniciais deste GT evidenciaram grande 

discrepância entre os valores referentes a honorários médicos remunerados 

pelo IPE Saúde e o preconizado pela Tabela CBHPM, da Associação Médica 

Brasileira.  

O Diretor Alexandre afirmou também que a CBHPM é a referência de 

remuneração a ser adotada pelo IPE-Saúde, inicialmente com deflator de 20%, 

correspondente ao mínimo considerado ético pela própria AMB. Para atender 

tal objetivo, Escobar colocou à disposição os dados referentes ao atual sistema 

de remuneração do Instituto, conclamando as entidades médicas a contribuir 

na construção deste novo modelo de remuneração.  

Os representantes das entidades médicas foram unânimes ao afirmar 

que aguardavam uma oferta concreta do instituto para recuperar os honorários 

pagos pelo IPERGS, relatando as assembléias realizadas em diversas cidades 

do interior do estado.  

O diretor Alexandre relatou haver várias alternativas em estudo no IPE 

para aumentar a arrecadação e remuneração médica sem implicar em aumento 

de custos ao servidor público, atualmente com salários congelados e 

parcelados. Como exemplo citou a reestruturação do Plano de Assistência 

Suplementar (PAMES), tornando-o mais atrativo e eventualmente dobrando os 

seus honorários também nos atendimentos ambulatoriais, o que elevaria a 

consulta médica para o valor sugerido pela CBHPM nestes casos. A 

redefinição do modelo de contrato com prefeituras e câmaras de vereadores, 

ampliando a base de beneficiários com ganho de escala também foi citada 

como alternativa para obtenção de mais recursos a serem destinados à revisão 

da atual tabela de honorários.  

Escobar ressaltou que a carência de recursos, em especial servidores 

qualificados e em número adequado, tem impedido que o IPERGS desenvolva 



mais celeremente um Novo Modelo de Remuneração, eliminando as atuais 

distorções remuneratórias. 

Nesta construção de um novo modelo, a incorporação da codificação e 

nomenclatura da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos) merece um estudo especializado, pois ao incorporar 

apenas a “nomenclatura” (codificação e algumas regras) desta tabela, 

mantendo os valores anteriormente praticados, foram mantidas, 

involuntariamente, distorções históricas, como a existência de procedimentos 

de mesmo porte valorados de forma distinta.  

Logo, eliminar tais distorções se torna tão essencial quanto discutir 

eventuais índices de reajustes lineares, de sorte a evitar que se perpetuem 

injustiças remuneratórias entre as especialidades médicas ou mesmo entre 

procedimentos de mesma especialidade.  

Por fim, Escobar ofereceu aos presentes o acesso aos valores 

atualmente praticados e suas prevalências, afirmando que esta revisão da 

tabela não deveria ser realizada sem a participação das entidades 

representativas dos médicos, reforçando a importância das mesmas na 

construção de um novo modelo de remuneração adequado à realidade deste 

Instituto e à situação econômica de nosso estado.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Cíntia 

Philipp, secretária da reunião, lavrei a presente ata. Participantes: Fernanda 

Corá (IPERGS), Paulo Ricardo Gnoatto (IPERGS), Gisele Rodrigues 

Lobato (SIMERS), Simone Justo Hahn (SIMERS), Mauro Mabilde (SIMERS), 

Diego Proença Baisch (SIMERS), Jorge Guimarães Silveira (AMRIGS), 

Maria da Graça Schneider (AMRIGS) e Iseu Milman (CREMERS). 


